Бразовский Игорь Олегович - общественный деятель, политолог, бизнесмен.
Родился в 1965 году в поселке Беловодске Луганской области. 2004 год -создатель и руководитель издательского дома «BUSINESS КОМПАНЬОН».
Выпуск делового журнала, газет, проводное радио, создание и публикация
энциклопедических изданий областей Украины. Активное участие в
общественно-политической жизни страны и области. Организатор и
руководитель общественного движения «Луганская коммунальная
самооборона». Организатор всеукраинского конкурса молодых журналистов
«Глаголом жечь сердца людей». Организация всеобъемлющей поддержки
семей с детьми с ограниченными возможностями, а также -- поддержка
детских домов Луганской области. В 2014-2016 гг. организация обмена
пленных по Луганскому региону.
Бразовський Ігор Олегович – громадський діяч, політолог, бізнесмен.
Народився в 1965 році в містечку Біловодську Луганської області. 2004 рік –
засновник і керівник видавничого дому «BUSINESS КОМПАНЬОН». Випуск
ділового журналу, газет, дротового радіо, створення і публікація
енциклопедичних видань областей України. Активна участь в суспільнополітичному житті країни і області. Організатор і керівник громадського руху
«Луганська комунальна самооборона». Організатор всеукраїнського конкурсу
молодих журналістів «Глаголом жечь сердца людей». Організація всебічної
підтримки сімей із дітьми з обмеженими можливостями, а також – підтримка
дитячих будинків Луганської області. В 2014-2016 рр. організація обміну
полонених по Луганському регіону.
Brazovskyi Ihor Olehovych – a public figure, political analyst, businessman. He was
born in 1965 in the town of Bilovodsk of Luhansk region. In 2004, he created and
headed the publishing house “BUSINESS COMPANION” that dealt with issuing a
business journal, newspapers, broadcasting a wired radio, publishing encyclopedic
editions of Ukraine’s regions. He takes an active part in the social and political life
of the country and the region. He is the founder and head of the public movement
“Luhansk Municipal Self-Defense”. He is the organizer of the all-Ukrainian contest
for young journalists “Burn with your Word the Human Hearts”. He is engaged in
giving a comprehensive support to families with children who have special needs
and to the boarding houses in Luhansk region. In 2014 – 2016, he took an active part
in the process of the exchange of captives in Luhansk region.

